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  كلمة يلقيها ضيف المؤتمر  -٣
  
  ثم مناقشة عامة يةوالتقدم العالمي في تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطار  االتفاقيةأمانة تقرير   -٤
  

(د) مــن ٣-٢٤تقريـر األمانــة عـن األنشــطة التـي تــم االضـطالع بهــا طبقـًا للمــادة  FCTC/COP/5/4 تتضـمن الوثيقــة
  االتفاقية.

  
ــــذ  ــــي تنفي ــــدم العــــالمي ف ــــتم أيضــــًا مناقشــــة التق ــــب مــــؤتمر األطــــراف، أن ت ــــة مكت ــــرح، بالتشــــاور مــــع هيئ ومــــن المقت

ذا البنـــــد مـــــن جـــــدول األعمـــــال. والتقريـــــر المرحلـــــي العـــــالمي الـــــوارد فـــــي المنظمـــــة اإلطاريـــــة فـــــي إطـــــار هـــــ اتفاقيـــــة
، كمــــــــا أن FCTC/COP4(16)والقــــــــرار  FCTC/COP1(14)تــــــــم إعــــــــداده طبقــــــــًا للقــــــــرار  FCTC/COP/5/5 الوثيقــــــــة
ـــول  التقريـــر ـــة االتفاقيـــة بحل ـــارير التـــي قـــدمتها األطـــراف عـــن التنفيـــذ إلـــى أمان حزيـــران/  ١٥يســـتند إلـــى تحليـــل التق
االطـــــــــالع علـــــــــى تقـــــــــارير األطـــــــــراف فـــــــــي الموقـــــــــع اإللكترونـــــــــي التفاقيـــــــــة المنظمـــــــــة  . ويمكـــــــــن٢٠١٢ يونيـــــــــو
  .http://www.who.int/fctc/reporting اإلطارية

  
ومــن المقتــرح أيضــًا أن يخصــص جــزء خــاص فــي المناقشــة العامــة يتخــذ شــكل مناقشــة فريــق رفيــع المســتوى بشــأن 

  المستوى الُقطري وفيما يتعلق بالتعاون الدولي. اإلنجازات والتحديات في تنفيذ االتفاقية على
  

ومــؤتمر األطــراف مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بتقريــر األمانــة وبــالتقرير الخــاص بالتقــدم المرحلــي العــالمي فــي تنفيــذ 
 اتفاقية المنظمة اإلطارية، وٕالى أن يقدم المزيد من التوجيهات في هذا الصدد.

  
  تجار غير المشروع بمنتجات التبغاعتماد بروتوكول القضاء على اال   -٥
  

عقــدت هيئــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بوضــع بروتوكــول بشــأن االتجــار  FCTC/COP4(11)طبقــًا للقــرار 
) بهـدف إنجـاز ٢٠١٢نيسـان/ أبريـل  ٤ –آذار/ مارس  ٢٩غير المشروع بمنتجات التبغ دورتها الخامسة (جنيف، 

  التجار غير المشروع بمنتجات التبغ.نص مسّودة بروتوكول القضاء على ا
  

وبتوافق اآلراء تم االتفاق على نص مسّودة البروتوكول عند اختتام أعمال الدورة الخامسة لهيئة التفاوض الحكوميـة 
كـــي ينظـــر فيـــه مـــؤتمر األطـــراف. والـــنص المقـــدم إلـــى مـــؤتمر  FCTC/COP/5/6 الدوليـــة، ويـــرد الـــنص فـــي الوثيقـــة

التعليقــات التــي أبــدتها األطــراف علــى الترجمــة العربيــة والصــينية والفرنســية والروســية  األطــراف روعيــت فيــه أيضــاً 
  واألسبانية للنص اإلنكليزي وفقًا لقرار هيئة التفاوض.

  
المسـائل التـي قـررت هيئـة ويتنـاول عـدة أمـور منهـا  FCTC/COP/5/7 ويرد تقرير رئيس هيئـة التفـاوض فـي الوثيقـة 

ر األطــراف. كمــا يتضــمن التعليقــات التــي قــدمها وفــدان ومجموعتــان إقليميتــان. وفيمــا التفــاوض إحالتهــا إلــى مــؤتم
يتعلـق بتقــديم المســاعدة التقنيــة إلــى األطــراف فــي الفتـرة الســابقة لبــدء نفــاذ البروتوكــول وٕاعــداد وعقــد االجتمــاع األول 

فــــــي  ٢والملحــــــق  ٤٤و ٤٣لألطــــــراف فــــــي البروتوكــــــول نوجــــــه عنــــــايتكم إلــــــى المعلومــــــات الــــــواردة فــــــي الفقــــــرتين 
  .FCTC/COP/5/20 الوثيقة

  
نبــذة عــن المســائل اإلجرائيــة المتعلقــة باعتمــاد البروتوكــول والتوقيـــع  FCTC/COP/5/INF.DOC./4وتعــرض الوثيقــة 

التـي يتعـين أن تتخـذها األطـراف فـي اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة فـي الفتـرة  عليه، بما في ذلـك اإلشـارة إلـى الخطـوات
  ماد البروتوكول وبدء نفاذه، كي تصبح أطرافًا في البروتوكول.الممتدة بين اعت

  
من اتفاقية المنظمة اإلطارية مطلوب من مؤتمر األطراف أن ينظر فـي اعتمـاد نـص البروتوكـول  ٣٣وطبقًا للمادة 

ــــــة إليــــــه مــــــن هيئــــــة التفــــــاوض والــــــواردة فــــــي FCTC/COP/5/6الــــــوارد فــــــي الوثيقــــــة  ، وأن يتنــــــاول المســــــائل المحال
  .FCTC/COP/5/7 قةالوثي
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وفيمـــا يتعلـــق باألنشـــطة الراميـــة إلـــى التشـــجيع علـــى بـــدء نفـــاذ البروتوكـــول واإلعـــداد لـــذلك، وعقـــد االجتمـــاع األول 
مـن جـدول األعمـال، بشـأن العمـل  ٢-٨لألطراف، قد يرغب مؤتمر األطراف في أن ينظر في ذلك في إطار البنـد 

من جدول األعمال، بشأن العمل الذي من  ٥-٨إطار البند ، وفي ٢٠١٣الذي من المقرر االضطالع به في عام 
  ، كما هو مقترح ضمن هذين البندين من جدول األعمال.٢٠١٤المقرر القيام به في عام 

  
  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية  -٦
  

بية "التــدابير الســعرية والضــريمــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة:  ٦المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة   ١-٦
  الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ"

  
ومطلــــوب مــــن مــــؤتمر  ١تقريــــر الفريــــق العامــــل الــــذي أنشــــأه مــــؤتمر األطــــراف. FCTC/COP/5/8الوثيقــــة تتضــــمن 

مــن اتفاقيــة  ٦األطــراف أن يســتعرض تقريــر الفريــق العامــل وينظــر فــي اعتمــاد المبــادئ التوجيهيــة المقترحــة للمــادة 
  المنظمة اإلطارية.

  
مـن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة:  ١٠و ٩مواصلة إعداد المبادئ التوجيهية الجزئيـة لتنفيـذ المـادتين   ٢-٦

  "تنظيم محتويات منتجات التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ"
  

وكلـــف الفريـــق العامـــل  ١٠و ٩اعتمـــد مـــؤتمر األطـــراف، فـــي دورتـــه الرابعـــة، المبـــادئ التوجيهيـــة الجزئيـــة للمـــادتين 
ــدليل التــدريجي.بمواصــلة  تقريــر الفريــق العامــل مــع اقتــراح  FCTC/COP/5/9 وتتضــمن الوثيقــة ٢عملــه الخــاص بال

ـــة الجزئيـــة الموجـــودة فيمـــا يتعلـــق بالكشـــف عـــن المعلومـــات علـــى المـــأل  ـــإدراج نـــص جديـــد فـــي المبـــادئ التوجيهي ب
  ).FCTC/COP/5/9الوثيقة بالترتيب في  ٢و ١وخصائص المنتجات فيما يتعلق بأخطار نشوب الحرائق (الملحقان 

  
مـن  ٢و ١ومؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بتقرير الفريق العامل، واستعراض النص الوارد في الملحقـين 

الوثيقــــة، والمقتــــرح إدراجــــه فــــي المبــــادئ التوجيهيــــة الجزئيــــة، والنظــــر فــــي اعتمــــاد هــــذا الــــنص، وتقــــديم المزيــــد مــــن 
  .التوجيهات بشأن عمل الفريق العامل

  
ومؤتمر األطراف مدعو أيضًا إلى اإلحاطة علمـًا بتقريـر مبـادرة منظمـة الصـحة العالميـة للتحـرر مـن التبـغ، والـوارد 

ار وقيــاس محتويــات بــيــائي الخت، بشــأن التحقــق مــن وســائل التحليــل الكيمFCTC/COP/5/INF.DOC./1فــي الوثيقــة 
  للفريق العامل. ٣مرحليالسجائر وانبعاثاتها، وهو أمر ُحدد كأولوية في التقرير ال

  
اتفاقيـــة المنظمـــة مـــن  ١٨و ١٧بـــدائل زراعـــة التبـــغ المســـتدامة اقتصـــاديًا (فيمـــا يتعلـــق بالمـــادتين   ٣-٦

  اإلطارية)
  

، وهـــو يعـــرض خيـــارات FCTC/COP/5/10يـــرد تقريـــر الفريـــق العامـــل، الـــذي أنشـــأه مـــؤتمر األطـــراف، فـــي الوثيقـــة 
كمــا يشــير التقريــر إلــى التقــدم المحــرز فــي  ٤قــرار مــؤتمر األطــراف.السياســة العامــة والتوصــيات بمــا يتماشــى مــع 

  مختلف مجاالت والية الفريق العامل، مثل التوحيد القياسي وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين األطراف.
                                                           

  .FCTC/COP4(13)القرار     ١
  .FCTC/COP4(10)القرار     ٢
  .FCTC/COP/3/6الوثيقة     ٣
  .FCTC/COP4(9)القرار     ٤
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ذي ) الــFCTC/COP/5/INF.DOC./3وينبغــي أن ُيقــرأ تقريــر الفريــق العامــل مــع تقريــر رئــيس الفريــق العامــل (الوثيقــة 
يتضــمن ملخصــًا ألهــم النقــاط التــي طرحتهــا األطــراف فيمــا يتعلــق بخيــارات السياســة العامــة المقترحــة والتوصــيات، 

  وكذلك الشروح الخاصة بالنهج المتبع في تناولها.
  

ومــؤتمر األطــراف مــدعو إلــى اســتعراض التقــدم الــذي أحــرزه الفريــق العامــل، والنظــر فــي اعتمــاد خيــارات السياســة 
توصــيات المقترحــة. ومــؤتمر األطــراف مــدعو أيضــًا إلــى تقــديم المزيــد مــن التوجيهــات بشــأن عمــل الفريــق العامــة وال

  العامل.
  

  "المسؤولية"من اتفاقية المنظمة اإلطارية:  ١٩تنفيذ المادة   ٤-٦
  

مــع  الــذي أعدتــه أمانــة االتفاقيــة بالتعــاونالتقريــر  FCTC/COP/5/11 الوثيقــةتتضــمن  ١تلبيــة لطــب مــؤتمر األطــراف
مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة. ويســتعرض  ١٩مبــادرة التحــرر مــن التبــغ بشــأن المســؤولية، وذلــك فــي ســياق المــادة 

وُنظم المسؤولية ذات الصلة في إطار معاهدات أخرى، فضًال عن  ١٩التقرير تجارب األطراف فيما يتعلق بالمادة 
  مصادر أخرى للمعلومات.

  
من اتفاقية المنظمة اإلطارية، كمـا  ١٩في الخيارات المقترحة لدعم تنفيذ المادة  ومؤتمر األطراف مدعو إلى النظر

هــو مبــين فــي التقريــر، وقــد يرغــب مــؤتمر األطــراف أيضــًا فــي أن ينظــر فــي إنشــاء فريــق خبــراء لمواصــلة تطــوير 
، كمــا هــو ١٩ة الوســائل التــي تتــيح لمــؤتمر األطــراف أن يــدعم األطــراف فــي األنشــطة التــي تضــطلع بهــا وفقــًا للمــاد

  مبين في التقرير.
  

  يصال النيكوتيناإللكترونية إلُنظم الو مكافحة ومنع منتجات التبغ العديم الدخان   ٥-٦
  

أعدت أمانة االتفاقية تقريرًا، بالتعاون مع مبادرة التحرر من التبغ، بشأن مكافحة  ٢بناًء على طلب مؤتمر األطراف
يستعرض الوضع الراهن وتجـارب  FCTC/COP/5/12قرير الوارد في الوثيقة . والتومنع منتجات التبغ العديم الدخان

األطراف فيما يتعلق بمنتجات التبغ العديم الدخان، كما يبين ضرورة إعداد االستراتيجيات وآليات التعاون مـن أجـل 
  مواجهة التحديات التي تثيرها هذه المنتجات.

  
اإللكترونيــــة إليصــــال النيكــــوتين، بمــــا فــــي ذلــــك الســــجائر  تقريــــر عــــن الــــُنظم FCTC/COP/5/13وتتضــــمن الوثيقــــة 

اإللكترونيــة، وهــو تقريــر أعدتــه األمانــة بالتعــاون مــع مبــادرة التحــرر مــن التبــغ. ويلخــص التقريــر تجــارب األطــراف 
واإلجراءات والتدابير التنظيمية المتخـذة فيمـا يتعلـق بهـذه المنتجـات. كمـا يسـتعرض التقريـر أحـدث التطـورات ويبـين 

  لتحديات المطروحة والنهوج التي يمكن أن تتبعها األطراف بشأن التنظيم في هذا المجال.ا
  

  ومؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقريرين وٕاعطاء المزيد من التوجيهات في هذا الصدد.
  
  
  
  

                                                           
  .FCTC/COP4(15)القرار     ١
  .FCTC/COP4(14)القرار     ٢
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  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي  -٧
  

  اتفاقية المنظمة اإلطارية بموجبير ترتيبات تقديم التقار   ١-٧
  

وهـــو تقريـــر  ١تقريـــرًا أعدتـــه أمانـــة االتفاقيـــة بنـــاًء علـــى طلـــب مـــؤتمر األطـــراف، FCTC/COP/5/14تتضـــمن الوثيقـــة 
يعرض التوصيات الخاصة بمواصلة العمل على تطوير الترتيبات الخاصة بتقديم التقـارير بموجـب اتفاقيـة المنظمـة 

جل مراعاة التـدابير الرئيسـية الـواردة فـي المبـادئ التوجيهيـة التـي اعتمـدها مـؤتمر األطـراف، اإلطارية، والسيما من أ
  وتوحيد المصطلحات والمؤشرات، وتيسير االستعراض المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية.

  
 صدد.ومؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕاعطاء المزيد من التوجيهات في هذا ال

  
  والتعاون الدولي وآليات المساعدة ،الموارد المالية  ٢-٧

  
فـــإن تقريـــر أمانـــة االتفاقيـــة بشـــأن المـــوارد الماليـــة وآليـــات المســـاعدة يـــرد فـــي الوثيقـــة  ٢لقـــرار مـــؤتمر األطـــراف وفقـــاً 

FCTC/COP/5/15 التــي . ويســتعرض التقريــر معلومــات عــن المــوارد وآليــات المســاعدة المتاحــة لتنفيــذ خطــة العمــل
 اعتمدها مؤتمر األطراف، وتلك التي أتاحتها المنظمة والمنظمات الدولية والجهات صاحبة المصلحة المعنية دعماً 

  واستكماال لتنفيذ االتفاقية على الصعد القطري واإلقليمي والعالمي بناء على المعلومات المقدمة إلى األمانة.
  

يبــّين معلومــات عــن  FCTC/COP/5/16ألمانــة الــوارد فــي الوثيقــة فــإن تقريــر ا ٢لقــرار مــؤتمر األطــراف نفســه، ووفقــاً 
لتنفيـذ اتفاقيـة  التقدم المحرز واألنشطة المضطلع بها لتعزيـز التعـاون مـع المنظمـات والهيئـات الدوليـة المعنيـة دعمـاً 

ذا المجـال المنظمة اإلطارية. كما يبّين التقريـر بإيجـاز االتجاهـات المحتمـل اختطاطهـا بشـأن مواصـلة العمـل فـي هـ
  لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف.

 
  ومؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕاعطاء المزيد من التوجيهات في هذا الصدد.

  
  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية  ٣-٧

  
ة االتفاقيــة عــن األنشــطة المضــطلع بهــا لتعزيــز التعــاون بــين بلــدان فــإن تقريــر أمانــ ٣وفقــا لقــرار لمــؤتمر األطــراف،

يبــّين التقــدم المحــرز والتحــديات المواجهــة فــي تنفيــذ  FCTC/COP/5/17الجنــوب والتعــاون الثالثــي الــوارد فــي الوثيقــة 
وعناصـر خطـة  إلـى نقـاط عمـل رئيسـية ذات صـلة بأحكـام االتفاقيـة، االتفاقية بالبلدان النامية. ويشير التقرير أيضـاً 

  عمل بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
  

  ومؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕاعطاء المزيد من التوجيهات في هذا الصدد.
  

  التعاون مع منظمة التجارة العالمية بشأن مسائل مكافحة التبغ ذات الصلة بالتجارة  ٤-٧
  

بشـــأن  ٤علـــى طلـــب مـــؤتمر األطـــراف التقريـــر الـــذي أعدتـــه أمانـــة المنظمـــة بنـــاءً  FCTC/COP/5/18تضـــم الوثيقـــة 
خيارات التعاون مـع منظمـة التجـارة العالميـة بشـأن مسـائل مكافحـة التبـغ ذات الصـلة بالتجـارة، بوصـف ذلـك وسـيلة 

  يارات.لتعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية، بوسائل منها وضع توصيات عن جدوى تنفيذ تلك الخ
                                                           

  .FCTC/COP4(16)القرار     ١
  .FCTC/COP4(17)القرار     ٢
  .FCTC/COP4(19)القرار     ٣
  .FCTC/COP4(18)القرار     ٤
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 ومؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕاعطاء المزيد من التوجيهات في هذا الصدد.
  
  الميزانية والمسائل المؤسسيةمسائل   -٨
  

  ٢٠١١-٢٠١٠تقرير األداء الخاص بالميزانية وخطة العمل   ١-٨
  

التــي تتنــاول تنفيــذ  FCTC/COP/5/19 بالمعلومــات الــواردة فــي الوثيقــة مــؤتمر األطــراف مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــاً 
   ١على طلبه. بناءً  ٢٠١١-٢٠١٠خطة العمل والميزانية بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر األطراف عن الفترة 

  
  ٢٠١٣-٢٠١٢تقرير األداء المبدئي الخاص بالميزانية وخطة العمل   ٢-٨

  
ومـــات عـــن حالـــة تنفيـــذ خطـــة عمـــل تبـــّين معل FCTC/COP/5/20فـــإن الوثيقـــة  ٢علـــى طلـــب مـــؤتمر األطـــراف بنـــاءً 

في األشهر الستة األولى. كما سُيتاح في الدورة معلومات محدثة عن جوانب  ٢٠١٣-٢٠١٢وميزانية الفترة المالية 
فــــي  . ويتضــــمن التقريــــر أيضــــاً ٢٠١٢تشــــرين األول/ أكتــــوبر  ٣١التنفيــــذ المــــالي الــــواردة فــــي الملحــــق لغايــــة يــــوم 

اقيــــة بشــــأن إعــــداد خطــــة عمــــل وميزانيــــة مــــؤقتتين لغــــرض إنجــــاز األعمــــال منــــه مقترحــــات أمانــــة االتف ٢ الملحــــق
  التحضيرية الالزمة قبل بدء نفاذ بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ عقب اعتماده.

  
مـدعو ، كمـا أنـه ومؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕاعطاء المزيد من التوجيهات في هذا الصدد.

إلــــى النظــــر فــــي اعتمــــاد خطــــة العمــــل والميزانيــــة اإلضــــافيتين بشــــأن األعمــــال المتصــــلة بــــالبروتوكول والــــواردة فــــي 
  .٢٠١٣، والسيما المتعلق منها باألنشطة المقّرر االضطالع بها في عام ٢ الملحق

  
  دفع المساهمات المقدرة الطوعية  ٣-٨

  
تتضـمن معلومـات عـن الحالـة الراهنـة بشـأن دفـع  FCTC/COP/5/21فإن الوثيقـة  ٣على طلب مؤتمر األطراف بناءً 

المســـاهمات المقـــدرة الطوعيـــة إلـــى اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة والممارســـات ذات الصـــلة المتبعـــة فـــي منظومـــة األمـــم 
المتحدة وفي غيرها من المعاهدات الدولية فيما يخـص السـبل والوسـائل الكفيلـة بتحسـين دفـع المسـاهمات المـذكورة. 

تشــرين األول/  ٣١ا ســُيتاح فــي الــدورة معلومــات محدثــة عــن حالــة دفــع المســاهمات المقــدرة الطوعيــة لغايــة يــوم كمــ
  .٢٠١٢أكتوبر 

  
  ومؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕاعطاء المزيد من التوجيهات في هذا الصدد.

  
  ة اإلطاريةالدعم الخاص بالسفر والمتاح لألطراف في اتفاقية المنظم  ٤-٨

  
بشـأن تمويـل الـدعم الخـاص بالسـفر المتـاح لألطـراف بغيـة مواءمتـه  ٤اعتمد مؤتمر األطراف في دورته الرابعة قـراراً 

إلـى  في ميدان تقـديم هـذا الـدعم. وطلـب مـؤتمر األطـراف أيضـاً  مع السياسات اإلدارية التي تنتهجها المنظمة حالياً 
ذه المسألة، مع مراعاة القيود الشديدة المفروضة علـى الميزانيـة، لكـي ينظـر أمانة االتفاقية إعداد تقرير كامل عن ه

  فيه في دورته الخامسة.
                                                           

  .FCTC/COP4(19)القرار     ١
  .FCTC/COP4(20)القرار     ٢
  .FCTC/COP4(22)القرار     ٣
  .FCTC/COP4(21)القرار     ٤
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مســتوى الــدعم المقــدم مــن األمانــة إلــى البلــدان األطــراف  FCTC/COP/5/22ويســتعرض التقريــر الــوارد فــي الوثيقــة 
موعــد انعقــاد الــدورة الخامســة لمــؤتمر المنتميــة إلــى الشــريحة الــدنيا وتلــك األدنــى مــن الــدخل المتوســط حتــى يحــين 

األطــراف وأثنــاء انعقادهــا، وكــذلك الممارســات ذات الصــلة المتبعــة فــي المنظمــة وفــي غيرهــا مــن المعاهــدات التابعــة 
  لمنظومة األمم المتحدة. كما يبّين التقرير بإيجاز الترتيبات المحتمل اتخاذها بشأن تمويل الدعم الخاص بالسفر.

  
بشــأن تمويــل الــدعم الخــاص مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير وٕاعطــاء المزيــد مــن التوجيهــات ومــؤتمر األطــراف 

  بالسفر المتاح لألطراف المشاركة في اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية.
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة المالية المقترحتان لميزانية العمل و الخطة   ٥-٨
  

الفترة المالية الممتدة إلى حين انعقاد يزانية في كل دورة عادية متمر األطراف مؤ يعتمد من االتفاقية  ٢٣للمادة وفقًا 
  الدورة العادية المقبلة.

  
الــواردتين  ٢٠١٥-٢٠١٤ومــؤتمر األطــراف مــدعو إلــى اســتعراض خطــة العمــل والميزانيــة المقتــرحتين للفتــرة الماليــة 

بالمعلومات المبينة بالتفصيل الواردة  حاطة علماً وٕالى النظر في اعتمادهما، وٕالى اإل FCTC/COP/5/23في الوثيقة 
  ).FCTC/COP/5/INF.DOC./2في المذكرة التفسيرية لخطة العمل والميزانية (الوثيقة 

  
كما أن المـؤتمر مـدعو لـدى نظـره فـي اعتمـاد خطـة العمـل والميزانيـة المقتـرحتين، إلـى النظـر فـي التـدابير المقترحـة 

  .FCTC/COP/5/23من الوثيقة  ٢ي الملحق بشأن تحسين الكفاءة الواردة ف
  

  استعراض دور هيئة مكتب مؤتمر األطراف  ٦-٨
  

بالتشــاور مــع هيئــة مكتــب مــؤتمر  FCTC/COP/5/24ُأِعــّد التقريــر الــوارد فــي الوثيقــة  ١لقــرار مــؤتمر األطــراف وفقــاً 
دور تلك الهيئة بـين دورات بل الكفيلة بتوضيح األطراف، وهو يعرض على المؤتمر توصيات لينظر فيها بشأن السُ 

إلــى الوظــائف المنصــوص عليهــا فــي النظــام  مــؤتمر األطــراف وبإضــفاء الطــابع الرســمي علــى دورهــا، وذلــك اســتناداً 
الداخلي لمؤتمر األطـراف، والوظـائف المخصصـة الموكلـة إلـى هيئـة المكتـب والمسـتمدة مـن قـرارات المـؤتمر، وٕالـى 

  في المعاهدات التابعة لمنظومة األمم المتحدة. استعراض الممارسات ذات الصلة المتبعة
  

بــالتقرير والنظــر فــي اعتمــاد التوصــيات الــواردة فيــه بشــأن دور هيئــة  ومــؤتمر األطــراف مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــاً 
  المكتب.

  
  عملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية  ٧-٨

  
علــى نظــر  -االســتعانة بأمانــة االتفاقيــة ب -أن تقتــرح  ٢طلــب مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الرابعــة إلــى هيئــة المكتــب

الدورة الخامسة لمـؤتمر األطـراف عمليـة بشـأن تعيـين رئـيس أمانـة االتفاقيـة، شـاملة مـدة التعيـين، وبشـأن النظـر فـي 
  تجديد مدة تعيينه.

  

                                                           
  .FCTC/COP4(24)القرار     ١
  .FCTC/COP4(6)القرار     ٢
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بشـرية العملية المقترحة التي أعـدت بالتشـاور مـع الخـدمات القانونيـة والمـوارد ال FCTC/COP/5/25وتتضمن الوثيقة 
  في أمانة المنظمة بعد مراعاة الممارسات ذات الصلة المتبعة في سائر المعاهدات التابعة لمنظومة األمم المتحدة.

  
ومـــؤتمر األطـــراف مـــدعو إلـــى النظـــر فـــي مقترحـــات هيئـــة المكتـــب والنظـــر فـــي اعتمـــاد مشـــروع القـــرار الـــوارد فـــي 

  .FCTC/COP/5/25 الوثيقة
  

  كومية بصفة مراقب في مؤتمر األطرافاعتماد المنظمات غير الح  ٨-٨
  

تتضـــمن  FCTC/COP/5/26فـــإن الوثيقـــة  ١عنـــد الطلـــب الـــذي تقـــدم بـــه مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه الرابعـــة، نـــزوالً 
مقترحات أمانة االتفاقية بشأن وضع استمارة نموذجيـة لتسـتخدمها وتسـتوفيها المنظمـات غيـر الحكوميـة الراغبـة فـي 

مــن النظــام الــداخلي لمــؤتمر  ٣١ز المراقــب فــي ضــوء األحكــام الــواردة فــي المــادة تقــديم طلــب للحصــول علــى مركــ
ـــة لتســـهيل إجـــراء عمليـــات االســـتعراض فـــي المســـتقبل بشـــأن اعتمـــاد  األطـــراف؛ كمـــا تقتـــرح الوثيقـــة المـــذكورة عملي

تــي تتمتــع لطلــب مــؤتمر األطــراف. وتــرد قائمــة بأســماء المنظمــات غيــر الحكوميــة ال المنظمــات بصــفة مراقــب، وفقــاً 
  بمركز مراقب لدى مؤتمر األطراف مرفقة بملحق هذه الوثيقة. حالياً 

  
ومــؤتمر األطــراف مــدعو إلــى اســتعراض االســتمارة المقترحــة لتقــديم الطلبــات وعمليــة التســهيل المقترحــة والنظــر فــي 

نظمــات بصــفة فــي مجــال اعتمــاد الم اعتمادهمــا، بوســائل منهــا وضــع معــايير إلجــراء عمليــات االســتعراض مســتقبالً 
  مراقب.

  
  انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر األطراف موعد ومكان  -٩
  

مـن نظامـه الـداخلي موعـد ومكـان انعقـاد دورتـه السادسـة، وهـو مـدعو إلـى أن  ٤للمـادة  يحـدد مـؤتمر األطـراف وفقـاً 
  ).FCTC/COP/5/27من نظامه الداخلي (الوثيقة  ٤و ٣يقرر موعد تلك الدورة ومدتها وفقا للمادتين 

  
  انتخاب رئيس مؤتمر األطراف ونوابه  -١٠
  

من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف انتخاب أعضاء مكتب المؤتمر. وينتخب المؤتمر قبل اختتام  ٢١تحكم المادة 
أعمــال دورتــه الخامســة رئيســًا للمــؤتمر وخمســة نــواب لــه مــن بــين ممثلــي األطــراف الحاضــرين فــي الــدورة. ويشــكل 

هيئة مكتب المؤتمر المقبلة. ويجب أن يكون كل من أقاليم المنظمة ممثًال بعضو واحد فـي هيئـة هؤالء المسؤولون 
  المكتب.

  
  والمجموعات اإلقليمية لألطراف مدعوة إلى أن تقدم أسماء مرشحيها كل فيما يخصه لعضوية هيئة المكتب.

  
  اختتام أعمال الدورة  -١١
  
  

=     =     =  

                                                           
  .FCTC/COP4(23)القرار     ١


